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بیچارهها
 حجــت نیکی ملکی: »بیچاره خبرنگاران و مجری های خبر بی بی ســی، 
مجبورشون کردند به جای کرونای انگلیسی بگن سویه جدید ویروس کرونا 

که اولین بار در کنت بریتانیا دیده شده است.«
ترکیهآره،عراقنه!

 محمد با انتشار این تصویر نوشت: »سالم. فرودگاه امام هستم. خیل عظیم 
بزرگوارانی که دارن عازم استامبول میشن! باالخره ترکیه هست دیگه؛ عراق 

نیست که به خاطر کرونا بسته باشه.«
برجامرواجرانکردید؟!

 کاربری نوشــت: »پزشکیان گفته ما اصاًل برجام رو اجرا نکردیم و اگر اجرا 
می کردیم وضعیت اینجوری نمی شد. انگار اون بتن هایی که توی قلب رآکتور 

اراک ریخته شد هم فقط محض سرگرمی و خنده بوده!«
کدومکارروانجامندادید؟

 ثابتی: » اصالح طلبان اعالم کرده اند حتما برای انتخابات 1400 یک گزینه 
خواهند داشــت. خیلی هم عالی! فقط یک ســؤال: در این 7 سال که دولت 
در اختیارتــان بود دقیقا کدام اقدام را به نفع مردم داشــتید انجام می دادید 
که فرصت کم آوردید و الزم اســت دوباره دولت دست تان باشد تا آن کار را 

تکمیل کنید؟!«
کوگوششنوا؟

 سید محمدجواد حسینی: »کو گوش شنوا؟ مقام معظم رهبری چند سال 
پیش گفتن که ما باید شبکه ملی اطالعات داشته باشیم! دولت به جای اینکه 
این ُمطالبه رو اجرائی کنه، تا این همه توســط دشــمن تحقیر نشیم،کامال 
عاطلُ باطل نشسته بعد روسیه مزرعه اینترنت ملی رو اجرا کرده و از اینترنت 

جهانی دیگه استفاده نمی کنه!«
ایناستمکتباصالحات

 کاربری نوشــت: »تقصیر آقای روحانی نیست! تقصیر مکتبی است که در 
آن شــاگردی کرده است! از برجام پر خســارتش گرفته تا وضعیت اسف بار 
اقتصادی، انتصابات تامل برانگیزش که بماند! این حجم از ناکار آمدی فقط از 

مکتب اصالح طلبان بر می آید.«

ارتباط جنسی 
با محارم 

قانونی می شود!

دولتفرانســهدرحالــیقصداصالحفرانسه
قوانینموجوددرمورداذیتوآزارجنسی
کودکانازسویاعضایخانوادهونزدیکان
خودراداردکهقانــونجدیداوجانحطاط

اخالقیرابهنمایشمیگذارد.
به گزارش یورونیوز، اریک دوپون مورتی، وزیر 
دادگستری فرانسه روز یکشنبه گفت که مایل است که 1۸ سالگی را به عنوان سن 
قانونی برای ابراز رضایت نسبت به برقراری رابطه جنسی با اعضای خانواده تعیین 
کند. بیش از 1۶0 شخصیت فرهنگی و هنری فرانسه اخیرا در بیانیه ای خواستار 
تعیین 1۸ سالگی به عنوان سن قانونی برای ابراز رضایت نسبت به رابطه جنسی 

با اعضای خانواده شده بودند.
در این بیانیه آمده بود که در صورت اصالح قانون و تعیین ســن 1۸ سالگی 
برای رابطه جنسی رضایتمندانه با اعضای خانواده دیگر کسی نمی تواند ادعا کند 

که قربانی اذیت و آزار جنسی با »رضایت خودش« تن به رابطه داده بود.
بحث بر ســر حمایت از کــودکان در برابر اذیت و آزارهای جنســی اعضای 
خانواده هایشــان پس از آن در محافل مختلف فرانســه مطرح شــد که »کمی 
کوشــنر«، دختر وزیر خارجه پیشین این کشور با انتشــار کتابی از اذیت و آزار 
جنسی برادرش از سوی ناپدری شان پرده برداشت. بسیاری از عامالن اذیت و آزار 
جنســی کودکان در خانواده ها اغلب در دفــاع از خود ادعا می کنند که کودک با 

»رضایت« خودش با آنها رابطه جنسی برقرار کرده بود.
دولت فرانسه با اصالح قوانین موجود در نظر دارد تا امکان طرح چنین ادعایی 
را از عامالن اذیت و آزار جنسی کودکان بگیرد. تخمین زده می شود که از هر 10 
فرانسوی یک نفر در دوران کودکی از سوی اعضای خانواده یا نزدیکان و آشنایان 
خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است. دولت فرانسه روز سه شنبه گذشته 
از اینکه رابطه جنســی همه افراد بزرگسال با کودکان زیر 1۵ سال بدون نیاز به 
بررســی رضایت یا عدم رضایت کودک ممنوع شود استقبال کرده بود. در صورت 
تصویب نهایی این پیشــنهاد هرگونه رابطه جنسی بزرگساالن با کودکان زیر 1۵ 
سال ممنوع خواهد بود. این در حالی است که نوجوانان باالی 1۵ سال می توانند 
با رضایت خودشان با افراد بزرگسال )به استثنای افراد بزرگسال در خانواده شان( 
رابطه جنسی برقرار کنند. بنا به پیشنهاد دولت فرانسه هرگونه رابطه جنسی افراد 
بزرگسال با کودکان زیر 1۸ سال عضو خانواده هایشان مصداق اذیت و آزار یا تجاوز 
جنســی خواهد بود. وزیر دادگستری فرانسه اعالم کرده است که قوانین موجود 
بــرای حمایت از کــودکان در برابر اذیت و آزارهای جنســی در درون خانواده ها 
احتماال ماه آوریل )فروردین/ اردیبهشــت( اصالح خواهد شد. گفتنی است، این 
قوانین مشــمئز کننده نمایی کامل از جامعه رو به انحطاط غربی است که در آن با 
وجود آزادی های ظاهری در روابط، نهاد خانواده روز به روز در حال نابودی بیشتر 
است. رهبر انقالب اسالمی چند ســال قبل با اشاره به بی بندوباری های ناشی از 
آزادی های غیر انسانی در غرب پیش بینی کرده بودند که طی سال های آینده این 

روند در غرب به ازدواج محارم و اتفاقات حساس تر منتهی خواهد شد.

60 کشته
 در حادثه 

واژگونی قایق

کنگو دراثرواژگونیقایقــیدررودخانه
دموکراتیک جمهــوری غرب در کنگو
کنگو)DRC(،دستکم۶۰نفرجانخود
راازدستدادهوصدهانفردیگرمفقود

شدهاند.
به گزارش ایســنا، وزیر امور بشردوستانه 

جمهوری دموکراتیک کنگو در پیامی اعالم کرد: 700 مســافر ســوار بر این 
قایق مسافربری بوده اند.

امبیکای گفت: تا دیروز تیم امداد و نجات ۶0 جســد را کشــف و ۳00 
نفر را نجات دادند اما هنوز تعداد زیادی از سرنشینان قایق مفقود هستند.

به گزارش شبکه الجزیره، علت غرق شدن قایق حمل بار سنگین و تعداد 
زیاد مســافر اعالم شده است. وقوع حوادث این چنینی در این کشور متداول 

است چرا که اغلِب این قایق ها بار و مسافر بیش از ظرفیت حمل می کنند.

با پرسه ای در فضای مجازی با موضوعات مختلفی روبه رو می شویم 
که مورد توجه کاربران قرار گرفته است. انتشار این مطالب 

به معنی تایید همه آنها از سوی کیهان نیست.

تقدیرسازمانمللازایرانبرایمبارزهقاطعباسوداگرانمرگ
1000 تن انواع مواد مخدر 

طی 10 ماه امسال در کشور کشف شد
دبیرکلستادمبارزهباموادمخدرگفت:سازمانمللدرگزارشی
باتجلیلازایراناعالمکرد۹۰درصدتریاک،۴۶درصدمرفینو۲۴

درصدهروئیندرجهانراایرانکشفمیکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، اســکندر مومنی دیروز در همایش 
ویدیو کنفرانس رؤســای پلیس مبارزه با مواد مخدر سراســر کشــور اظهار 
داشــت: در گزارش ســازمان ملل از ایران تقدیر و تشکر شده است، زیرا ۹0 
درصد تریاک، 4۶ درصد مرفین و ۲4 درصد هروئین در جهان را ایران کشف 
می کند. مومنی افزود: ما در 10 ماه سال جاری هزار تن کشفیات مواد مخدر 
داشتیم و اگر آمار یک ماه را اضافه کنیم به بیش از هزار و 100 تن می رسد.

وی ادامه داد: ۹0 درصد تریاک دنیا را ما کشــف کرده ایم در صورتی که 
در خود افغانستان که خودشان تولید کننده و حتی ماه ها محصوالت آنها در 
مزارع اســت، کل کشفیات شان ۳00 تن در سال است. گفتنی است، تقدیر 
سازمان ملل از ایران در موضوع مبارزه با مواد مخدر در حالی است که با وجود 
ایستادگی قاطع جمهوری اسالمی در برابر ترانزیت مواد مخدر به کشورهای 
اروپایی و غربی و شــهادت چهار هزار نفر و جانبازی 1۲ هزار نفر از نیروهای 
ایرانی در مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر، از یک سو به بهانه های مختلف 
سازمان های بین المللی همکاری مطلوبی با ایران برای تامین تجهیزات بیشتر 
در مبــارزه با قاچاق مواد مخدر را ندارند و از ســوی دیگــر برخورد ایران با 
قاچاقچیان و صدور حکم اعدام برای انها در سال های گذشته که نقش مهمی 
در پیشــگیری از ورود مواد مخدر به کشورهای غربی داشته است در مواقع 
مختلف بهانه و مستمســکی برای زیر سؤال بردن حقوق بشر در ایران شده 
است. این در حالی است که اگر ایران اندکی در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر 
امتناع و کم توجهی کند سیل مواد مخدر ویرانگر کشورهای غربی و جوانان 

آنها را هدف می گیرد.

ادامهانتقادهاازطرحناقصشهرداریتهران
اجرای پراشکال طرح دوچرخه سواری 
صدای عضو شورای شهر را هم درآورد

سرویس اجتماعی-
عدماعمالنظارتکارشناسیدراجرایمسیردوچرخهسواری
چندینکیلومتریدرتهران،همچنانمورداعتراضمنتقداناست.

شهردار تهران اصرار زیادی به اجرای مسیرهای دوچرخه سواری به جای 
سایر روش های حمل ونقل شــهری دارد و برای ترویج آن با برگزاری مراسم 
دوچرخه ســواری در سه شنبه ها سعی در فرهنگ  سازی در این زمینه داشت، 
اما شواهد نشان می دهد اجرای این طرح همچنان با نواقص و بعضا اشکاالت 

کارشناسی روبرو است.
دوچرخههایبیدودهمشانهخالیکردند؟

هر چند پیروز حناچی با وعده اجرای ۵00 کیلومتر مسیر دوچرخه سواری 
در پایتخت همچنان به دنبال دوچرخه ســوار کردن شــهروندان است اما به 
نظر می رســد اجرای این مســیر دوچرخه ســواری که جزئی از پروژه ایجاد 
خیابان های کامل در شــهر تهران یعنی خیابان هایی دارای مســیر پیاده رو، 
دوچرخــه و خودرویــی به صورت همزمان اســت، چندان مورد اســتقبال 
شــهروندان قرار نگرفته اســت به خصوص که در روزهای اخیر نیز مشخص 
نیســت به چه دلیل نقــش دوچرخه های بی دود که از آن به عنوان پاشــنه 
آَشیل گسترش این طرح یاد می شد این قدرکم رنگ شده است و باید با ذره 
بین به دنبال این دوچرخه ها در شــهر گشــت و به نظر می رسد این شرکت 
هم به دلیل عدم تامین مالی از ســوی شــهرداری تهران از خدمت دهی به 
شهروندان شانه خالی کرده است این در حالی است که اجرای طرح اختصاص 
مسیر دوچرخه سواری می طلبید که با توجه به گرانی هزینه خرید دوچرخه، 
شرکت های مختلف و متنوع خدمات ارائه دوچرخه به یک شرکت قبلی اضافه 

شوند نه اینکه فعالیت همان یک شرکت نیز مختل شود.
اجرایمسیردوچرخهسواریصدایعضوشورایشهرراهمدرآورد

در همین زمینه حجت نظری عضو شــورای شهر تهران در جلسه دیروز 
با انتقاد از اختصاص مســیر پیاده روها برای ســاخت مسیر دوچرخه گفت: 
متاســفانه این بحث به رغم اینکه اتفاق خوبی است که در این دوره مدیریت 
شهری رخ داده، اما به واسطه ناهماهنگی بین ستاد و مناطق مشکالتی را برای 
تردد مردم ایجاد کرده اســت. در حالی که ما در راستای شعار انسان محوری 
خواســتیم تردد خودرو با ســوخت فســیلی را محدودتر کنیم اما در عمل 
 مســیر پیاده رو را کوچکتر کردیم و برای مســیر دوچرخه ســواری استفاده 

کردیم. 
به گزارش ایســنا، نظری افزود: در بسیاری از فضاهای دوچرخه سواری، 
از پیاده رو کسر و به مســیر دوچرخه سواری افزوده شده است. در عین حال 
شاهدیم که مسیرهایی که برای تردد نابینایان مناسب  سازی شده بود نیز در 
مسیر دوچرخه سواری قرار گرفته است. این ناهماهنگی بین بخشی در ستاد 
و مناطق مشکالتی را برای شــهروندان به وجود می آورد و اهالی محالت به 

کوچکتر شدن مسیر پیاده رو اعتراض دارند. 
وی با بیان اینکه این اتفاق در مناطق مرکزی شهر بیشتر رخ داده ادامه 
داد: معاونت فنی و عمرانی نسبت به اصالح این رویه و هماهنگی بین ستاد و 

مناطق باید اهتمام جدی تری داشته باشند. 
تعرضمسیردوچرخهسواریبهخیابانهایپرترددمرکزشهر

گفتنی است، کیهان نیز طی ماه های گذشته ضمن انتقاد از اجرای ناقص 
مسیرهای دوچرخه سواری در خیابان های کم عرض مرکز شهر مانند فردوسی 
خیز  و... از ادامه روند اجرای طرح مسیرهای دوچرخه سواری در نقاط ترافیک 
مرکز شهر بدون در نظر گرفتن نکات کارشناسی و ترافیکی ابراز نگرانی کرده 
بود. تا جایی که مســیر اختصاص یافته بــه دوچرخه ها که خیلی خبری از 
عبور دوچرخه در آنها هم نیســت باعث شده پارک خودروها و سوار و پیاده 
شــدن مسافران و بارگیری واحدهای صنفی بخش عمده ای از فضای خیابان 

را اشغال کند.
به عنوان نمونه خیابان فردوسی که یکی از گذرگاه های مرکزی شهر برای 
خارج کردن بار ترافیکی از میدان امام خمینی به ســمت خیابان جمهوری و 
انقالب به شمار می رود، همه سال در این ایام با توجه به افزایش حجم تردد 
برای خرید شب عید بار ترافیکی عجیبی را متحمل می شود و انتظار می رود 
با اجرای مسیر دوچرخه سواری در این خیابان که از قضا با عرضی بیش تر از 
حد عادی و هم عرض یک خودرو به اجرا در آمده اســت طی روزهای آینده 
و با کاهش عرض عبوری برای خودروها به ترافیکی ســنگین تر از سال های 

قبل دچار خواهد شد.

صفحه 10
چهار شنبه ۲9 بهمن 1399
۵ رجب 1۴۴۲ - شماره ۲۲6۸۸

سازمانسرمایهگذاریومشارکتهایشهرداریاصفهان به نمایندگی از سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در راستای اهداف کالن 
شهرداری اصفهان در توسعه و ساماندهی هدفمند مشاغل شهری و استفاده از توانمندی های سرمایه گذاران بخش خصوصی در نظر دارد نسبت به جذب سرمایه گذار 
حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در پروژه »احداث فاز دوم پروژه مجتمع صنفی عمده فروشان خواروبار و خشکبار و مواد غذایی شهر اصفهان« اقدام نماید. لذا از کلیه 
سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی به جز ایام تعطیل با همراه داشتن رسید واریز مبلغ 
یک میلیون و پانصد هزار ریال )غیرقابل استرداد( به حساب شماره 100۲7۶0001۳ به نام شهرداری اصفهان نزد بانک شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه سازمان به آدرس: 

بوستان سعدی – رو به روی صداوسیما-طبقه فوقانی بانک ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی خود و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.      

فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
 جهت انجام پروژه های شهرداری اصفهان )شماره فراخوان 99117(

شهرداریاصفهان

 سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری اصفهان

آدرسمساحت تقریبی  زمینکاربریموضوع پروژهردیف

پروژه مجتمع صنفی عمده فروشان  خواروبار 1
جنب میدان مرکزی میوه و تره بار شهر اصفهان ۳4۹7۶ متر مربعتجاری- اداریو خشکبار و  مواد غذایی 

توجه:
مورخ  شنبه  یک  اداری  وقت  پایان  تا  فراخوان  اسناد  عودت  مهلت  آخرین   

۹۹/1۲/17 می باشد. 
 متقاضیانی که در فراخوان قبلی نسبت به ارائه اسناد ارزیابی و مدارک اقدام 
نموده اند نیازی به ارائه مجدد مدارک و اسناد نبوده و صرفا تکمیل فرم ها کفایت 

می کند.
عالوه بر  که  گرفت  خواهند  قرار  تائید  مورد  ارزیابی  بخش  در  متقاضیانی   
 سابقه کاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و 

مدیریتی باشند.
 به درخواست هایی که از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
سازمان  و  ننموده  ایجاد  متقاضیان  برای  را  حقی  هیچگونه  مدارک  ارسال   
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب کلیه 

متقاضیان جهت ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.
 www.ipoim.ir:دریافت اسناد از طریق وب سایت سازمان به نشانی 

امکان پذیر می باشد.

شت، ردمان و آموزش زپشکی وزارت بهدا
شتی ردمانی زابل دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

فراخوان ارزیابی 
کیفی پیمانکاران

جهت لیست کوتاه
دانشــگاه علوم پزشــکی زابل در نظر دارد فراخــوان ارزیابی کیفی 
پیمانکاران جهت لیســت کوتاه را به شماره فراخوان 2099003840000006 
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگزار نمایــد، کلیه 
مراحــل برگزاری فراخــوان ارزیابــی کیفــی از دریافت و تحویل اســناد 
اســتعالم ارزیابی کیفی تا تهیه لیست پیشــنهاددهندگان دارای صالحیت، 
از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( به آدرس:

www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است پیشنهاددهندگان در 

صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. 

تاریخ انتشــار فراخوان در سامانه: روز دوشــنبه مــورخ 99/11/27 
می باشد.

مهلت دریافت اسناد اســتعالم ارزیابی کیفی: روز دوشنبه مورخ 
99/11/27 لغایت روز شنبه مورخ 99/12/2

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: روز شنبه مورخ 99/12/2 
لغایت روز چهارشنبه 99/12/13

تاریخ گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 99/12/16
اطالعــات تماس دســتگاه مناقصه گــزار: آدرس- زابــل میدان 
 جهــاد- خیابان شــهید باقری- ســتاد مرکزی دانشــگاه علوم پزشــکی- 

تلفن 054-32233002

نگرانیهاازاوجگیریدوبارهکووید1۹

موارد جدید مبتالیان روزانه کرونا به ۸011 بیمار افزایش یافت
ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ۸011 بیمار 

جدید کووید1۹ در کشور خبر داد.
به گزارش وبدا، ســیما ســادات الری دیروز با اشاره به 
اینکــه از ۲7 تا ۲۸ بهمن ماه و بر اســاس معیارهای قطعی 
تشــخیصی، ۸ هزار و 11 بیمار جدید مبتال به کووید1۹ در 
کشور شناسایی شد که ۶۹0 نفر از آنها بستری شدند، گفت: 

مجموع بیماران کووید1۹ در کشــور به یک میلیون و ۵۳4 
هزار و ۳4 نفر رسید.

الری با بیان اینکه متاسفانه در طول این مدت، ۸۹ بیمار 
کووید1۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۵۹ هزار و 117 نفر رسید، افزود: خوشبختانه 
تا کنون یک میلیون و ۳10 هزار و ۸۲1 نفر از بیماران، بهبود 

یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند.
وی با اشاره به اینکه سه هزار و ۶۹۶ نفر از بیماران مبتال 
به کووید1۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارســتان ها 
تحت مراقبت قرار دارند، ادامــه داد: تا کنون 10 میلیون و 
1۶1 هزار و 4۹۹ آزمایش تشخیص کووید1۹ در کشور انجام 

شده است.

ســخنگوی وزارت بهداشــت گفت: بر اســاس آخرین 
تحلیل ها، در حال حاضر ۹ شهرســتان آبــادان، اهواز، بندر 
ماهشهر، دزفول، دشــت آزادگان، شادگان، شوشتر، کارون 
و هویزه در خوزســتان در وضعیت قرمز، ۳۹ شهرستان در 
وضعیــت نارنجی، ۲۲۸ شهرســتان در وضعیت زرد و 17۲ 

شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

رئیسمرکزاطالعرسانیوروابطعمومیوزارت
بهداشــتگفت:1۷بیمارقطعیمبتالبهویروس
جهشیافتهانگلیســیتاکنوندرایرانشناسایی
شدندوخطرگسترشســریعاینویروسجدی

است.
کیانــوش جهانپور در گفت وگو بــا ایرنا افزود: هفت 

نفــر از این افراد کــه به طور قطعی بــه ویروس کرونای 
جهش یافته انگلیســی مبتال شــده اند در استان قزوین 
هســتند به همین علت مقررات ویژه ای برای شناســایی 
 و کنتــرل شــیوع این بیمــاری در اســتان قزوین اجرا 

می شود.
وی ادامه داد: ویروس جهش یافته انگلیســی سرعت 

انتقال بیشتری نسبت به ویروس قبلی کرونا دارد به همین 
علت رعایت فاصله گذاری فیزیکی، اســتفاده از ماسک در 
اماکن عمومی و پرهیز از هر گونه دورهمی و تجمع بسیار 
ضروری است زیرا نشــانه هایی از خطر خیز چهارم کرونا 
در برخی اســتان ها مشاهده شده که بسیار خطرناک تر از 

خیزهای قبلی کرونا در ایران است.

1۷ مبتالی قطعی به ویروس کرونای جهش یافته در کشور شناسایی شدند

رئیسکمیتهبهداشتودرمانکمیسیونتلفیقمجلس:

سالمت مردم و توسعه کشور قربانی منافع صنعت دخانیات شده است
رئیسکمیتهبهداشتودرمانکمیسیونتلفیق
مجلسبابیاناینکهسالمتمردموتوسعهکشور
استگفت: منافعصنعتدخانیاتشــده قربانی
صنعــتدخانیاتبایدخودشراباسیاســتهای

مالیاتیمنطبقکند.
به گــزارش وبدا، علی اصغر باقرزاده ضمن اشــاره به 
اینکه در سال های اجرای قانون مبارزه با دخانیات، مصوب 
1۳۸۵، متاســفانه بــه موضوع افزایش مالیــات دخانیات 
اهمیت زیادی داده نشده و مالیات تعیین شده مطابق ماده 
۸ قانــون مذکور به عنوان مهم ترین ابزار کنترل دخانیات، 
به درســتی اخذ نشده است، اظهارداشت: به رغم اینکه در 
طبقه بندی کشورهای جهان در اجرای کنوانسیون کنترل 
دخانیات جزو کشورهای پیشرو هستیم ولی در اجرای این 
راهبرد کلیدی، سال هاست که کارت قرمز دریافت کرده و 

جزو کشورهای ضعیف جهان قرار گرفته ایم.
باقرزاده با اشــاره به اینکه بودجه ســال 1400 برای 

برخی اصالحات به دولت عودت داده شد، افزود: امیدواریم 
در بازگشــت مجدد الیحــه بودجه، به بخــش مالیات بر 
دخانیــات نه به عنوان منبع درآمــدی دولت بلکه ابزاری 
برای پیشگیری از شــروع استعمال دخانیات در جوانان و 
حفظ ســالمت عمومی توجه ویژه شود. این در حالیست 
که تاکنون مالیات های وضع شده روی محصوالت دخانی 

تاثیری بر کاهش مصرف آن نداشته است.
وی با اشــاره به شــرایط پاندمی کرونــا و تاثیر قابل 
توجه اســتعمال دخانیات بر شیوع و ابتال به این بیماری، 
تاکید کــرد: مالیــات بر دخانیــات می تواند بخشــی از 
هزینه هــای تحمیل شــده این تجارت پرســود را جبران 
کنــد. بخشــی از درآمد حاصل از این صنعــت مضر باید 
برای پیشگیری از افزایش مصرف آن، درمان بیماری های 
مرتبــط و اجــرای راهبردهــای کاهش عرضــه و تقاضا 
صرف شــود. بنابراین در مرحله بعــدی تصمیم گیری در 
الیحه بودجه امید اســت، شاهد تصمیمات مغایر با قانون 

 مبارزه با دخانیات و کنوانســیون جهانی کنترل دخانیات 
نباشیم.

خسارت13۰هزارمیلیاردی
ناشیازمصرفدخانیات

 نایب رئیس اول کمیســیون بهداشت و درمان مجلس 
ادامه داد: خســارت ناشــی از مصرف دخانیــات بیش از 
1۳0هزار میلیــارد تومان و هزینه مصــرف آن در بخش 
سالمت بیش از 40 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، 
این در حالی اســت که با کاهش مصرف دخانیات می توان 
بخشــی از هزینه های درمانی و ســایر هزینه هایی که به 

بخش های اقتصادی تحمیل می شود را کاهش داد.
باقرزاده افزود: ســاالنه بیش از ۶0 هزار نفر در کشور 
در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند و 
روند رو به رشد مصرف دخانیات در بین نوجوانان، جوانان 
و زنان به عنوان یکی از نگرانی های ویژه در سال های آتی 

مطرح می باشد.

وی اظهار داشت: مطالعات جهانی نشان داده افزایش 
مالیــات دخانیات موجب کاهش قاچــاق، افزایش درآمد 
دولت و کاهش مصرف می شود. شرکت های دخانی همواره 
با بزرگ نمایی میزان قاچاق، مانع افزایش مالیات شده اند. 
این صنایع باید خسارت سال ها فرار مالیاتی را نیز بدهند. 
سازمان های نظارتی همچنین باید ورود کنند و مسئولینی 
که موجب از دســت رفتن حقوق دولت شده اند را مواخذه 

کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: صنعت دخانیات 
بایــد خودش را با سیاســت های مالیاتــی منطبق کند و 
مخالفت صنعت با افزایش مالیات، تعرض به حقوق سالمت 
مردم و افرادی اســت که مصرف کننــده این محصوالت 
نیســتند. این درحالی اســت که علیرغم خصوصی شدن 
شرکت دخانیات از ســال 1۳۹1، همواره تعرفه و عوارض 
تولیدات این شرکت از شرکت های رقیب با بهانه حمایت از 

تولید داخل، پایین تر وضع شده است.

درپــیمســمومیتمحکومیبهنام»بهنــاممحجوبــی«دریکیاز
بیمارســتانهایتهران،ادارهکلزندانهاواقداماتتامینیوتربیتیاستان

تهراناطالعیهایصادرکرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، در پی مسمومیت محکومی به نام بهنام محجوبی در 
یکی از بیمارستان های تهران، اداره کل زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان تهران 
در اطالعیه ای ضمن ابراز تاسف، نسبت به این واقعه اعالم کرد: »فرد مورد اشاره، دارای 
سابقه بیماری بوده و به همین دلیل در جریان تحمل محکومیت، تحت نظر پزشک قرار 
داشته اســت. زندانی محجوبی از ابتدای امسال تاکنون نیز هیچ درخواست مالقاتی به 
جز یک مورد نداشته است، در تاریخ 7 بهمن ۹۹ مادر وی درخواست مالقات داشته اند 
که مالقات هم انجام شــده است. در تاریخ 1۲ بهمن ۹۹ با نظر مرجع قضایی به دلیل 
بیماری محکوم مورد اشــاره با تعویق اجرای مجازات وی موافقت می شــود مشروط به 
اینکه وثیقه ۲00 میلیون تومانی جهت خارج شدن از زندان اخذ شود این موضوع رسما 
و به صورت کتبی به وی ابالغ می شود. متاسفانه در روز های گذشته، این محکوم دچار 
مســمومیت شــده که بالفاصله جهت درمان به یکی از بیمارستان های تهران منتقل 
می شود. تمام مراقبت های مورد نیاز پزشکی در طول دوران حبس و همچنین اقدامات 
ویژه درمانی در زمان بستری شدن وی در بیمارستان، به صورت کامل انجام شده و وی 
هم اکنون نیز تحت مراقبت های ویژه پزشــکی می باشد. بررسی های اولیه و ادعای هم 
اتاقی های وی نشان می دهد زندانی محجوبی بر اثر مصرف بیش از حد دارو مسموم شده 
تاکید دارد: موضوع علت مســمومیت وی در حال بررسی دقیق و فوری است و نتیجه 
نهایی پس از بررسی پزشکی و قضایی اعالم می شود.« این اطالعیه در پایان یادآور شده 
است: این محکوم در غائله خیابان گلستان هفتم در سال ۹۶ دستگیر و پس از طی همه 

فرایند های قضایی، به تحمل حبس محکوم شده بود.

توضیحات اداره کل زندان های تهران 
در رابطه با مسمومیت یک محکوم

سخنگویقوهقضائیهدرپاسخبهسوالکیهان:

بهتر است به مدیرانی که در مسئولیت قبلی بد عمل کرده اند 
پُست جدید داده نشود
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ارشد مدیران به گفت: قضا سخنگویدستگاه
توصیهمیکنیمکهاشخاصیکهدردورانمدیریت
قبلیخودخوبعملنکردهوموجبلطمهبهحقوق
مردمشدهاند،درمسئولیتهاازآنهااستفادهنکنند.

غالمحسین اسماعیلی در سی و نهمین نشست خبری 
خود با خبرنگاران در پاســخ به ســؤال خبرنگار کیهان که 
پرســید »پیگیری و رســیدگی به ترک فعــل مدیران از 
ســوی قوه قضائیه تا کنون به چه اقداماتی منجر شده و آیا 
رسیدگی به ترک فعل ها می تواند مانع از انتصاب های جدید 
این مدیران در مســئولیت های دیگر شود؟«، اظهار داشت: 
پرونده های متعددی درخصوص ترک فعل مدیران تشکیل 

شده که در مواردی هم منجر به صدور حکم شده است.
اسماعیلی افزود: بر اساس قانون به این موارد رسیدگی 
می کنیم که در برخی موارد نیازمند اصالح قانون هستیم 
و باید برخی مجازات های کیفری پیش بینی شود که شاهد 

ترک فعل از ناحیه مدیران نباشیم.
وی ادامه داد: اینکه آیا این ترک فعل می تواند موجب 
محرومیت از ســایر انتصابات شــود به نوع جرم ارتکابی و 
حکم صادره دادگاه بستگی دارد و اگر کسی در رأی دادگاه 
به محرومیت از مشاغل دولتی و تصدی در برخی مشاغل 
و مناصب محکوم شــد حتماً قوه قضائیه از انتصابات آنها 
ممانعت به عمل می آورد. البته ما در ســایر موارد مداخله 
نمی کنیم اما به مدیران ارشد توصیه می کنیم که اشخاصی 
که در دوران مدیریت قبلی خــود خوب عمل نکرده اند و 
قصور و تقصیر داشــته اند و موجب لطمه به حقوق مردم 
شــده اند، هر چند محکومیت کیفری نداشته باشند اما در 

مسئولیت ها از آنها استفاده نکنند.
ســخنگوی قوه قضائیه گفت: البته این موارد می تواند 
در وزارت اطالعات هم در زمان بررسی صالحیت ها مدنظر 

قرار گیرد که ما در اینگونه موارد دخالت نمی کنیم.
صدورحکماعدامبرای3نفرازاراذلواوباش

همچنین به گزارش خبرگزاری میزان، اســماعیلی در 
ادامه در پاســخ به سؤالی پیرامون اقدامات دستگاه قضایی 
در برخــورد بــا اراذل و اوباش و بر هــم زنندگان امنیت 
مردم اظهار داشــت: ما در دستگاه قضایی در جلساتی که 
با مســئوالن نیروی انتظامی داشته ایم تاکید کرده ایم که 
ناجا باید در برخورد با اراذل و اوباش ســرعت و دقت عمل 
به خرج دهد و به مقامات قضایی اعم از دادســرا و دادگاه 
تاکید شده که در این قبیل از پرونده ها با سرعت و دقت و 
قاطعیت عمل کنند و احکام قاطع و بازدارنده صادر نمایند.

وی بیــان داشــت: در چند مورد از ایــن پرونده ها ما 
مواجه با این شــدیم که گروهک هــای ضد انقالب و بعضا 
منافقین برای اقدامات خرابکارانه خود متوســل به اراذل 
و اوباش می شــوند؛ گرچه این افراد از نیات خاص و پلید 
گروهک های ضد انقالب مطلع نیستند و در قالب مسلک 
خودشان همکاری با این افراد را قبول کرده اند و دست به 

جنایاتی زدند.
ســخنگوی قوه قضائیه افزود: ما با توجه به این قبیل 
حساســیت ها تأکید کردیم پرونده های مربوط به اراذل و 
کســانی که امنیت شــهروندان را به مخاطره می اندازند با 
جدیت و قاطعیت رسیدگی شــود؛ در همین راستا اعالم 
می کنم که اخیرا در سه مورد از این پرونده ها که یک مورد 

فردی در یکی از مناطق با قمه و شمشیر به تجمع مردمی 
حمله کرده بود و چند نفر ر ا مجروح کرده بود و باعث رعب 
و وحشت هموطنان شده بود از ناحیه دادگاه برای او حکم 
اعدام صادر شــد. در دو مورد دیگر که یک مورد در ارتباط 
با گروهک منافقیــن بود؛ یک تخریبی را یکی از اراذل در 
ساختمانی انجام داده بود که به مجازات اعدام محکوم شد؛ 
مورد دیگری داریم که یکی از اراذل که در کوچه و خیابان 
با استفاده از سالح سرد سرقت های متعدد و ربایش مقرون 
بــه آزار تلفن همراه، کیف و طالجات خانم ها را انجام داده 
بود؛ به مجازات اعدام محکوم شــد. البته، چون این احکام 

قطعی نشده از بیان جزئیات آنها معذوریم.
اســماعیلی گفت: در مورد دیگری سه نفر از اراذل و 
اوباش با تحریک یکی از گروه های ضد انقالب البته بدون 
اطالع از ارتباط با آن ها، وارد یکی از ساختمان های دولتی 
شــده بودند و قصــد تخریب تجهیزات آن ســاختمان را 
داشتند که البته موفق نبودند و خسارات جزئی وارد کردند 
و این افراد به مجازات حبس های ســنگین از ده ســال و 

هشت سال محکوم شدند. 
دربررسیصالحیتداوطلبانشورایشهر

دقتالزمصورتگیرد
وی در ادامه در پاسخ به سؤالی پیرامون دستگیری های 
اخیر به واسطه اتهامات فســاد برخی از اعضای شورا های 
شــهر در مناطق مختلف گفت: متاســفیم از اینکه اعالم 
کنیم که شورا های شهر که برای خدمت به مردم و کمک 
به آبادانی شــهر ها و اداره امور شهر ها انتخاب شده اند در 
برخی موارد مرتکب اعمال مجرمانه و ســو ء اســتفاده از 
بیت المال می شــوند؛ گرچه این موضــوع عمومیت ندارد، 
امــا در این جامعه که بــه عنوان منتخبیــن مردم برای 
اداره شــهر ها هســتند موارد کم هم غیــر قابل پذیرش 
اســت؛ البته به طور نسبی و در مقایسه با سایر بخش های 
حاکمیتی می توانم اعالم کنم که متاســفانه آمار تخلفات 
 در حوزه شــورا های شــهر بیش از نصــاب و انتظار بوده 

است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در لواسان تعدادی از 
اعضای شورای شهر و شــهرداران سابق مرتکب اختالس 

و ارتشاء شــده بودند که پرونده جمع قابل توجهی از آنها 
کیفرخواســت خورده اســت و بــه دادگاه رفته و در حال 
رسیدگی است؛ در یکی از شهر های دیگر در حاشیه تهران 
از مجموعه شــهرداری و شورای شــهر، ۲۳ نفر از آنها در 
یک پرونده دستگیر شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند که 
اصال وضعیت مناسبی نیست که افرادی که مامور خدمت 
به مردم هســتند مرتکب اعمال مجرمانه شــوند. در شهر 
دیگری در حاشــیه تهران به جز یک نفر از اعضای شورای 
شهر همه آنها بازداشــت شدند به گونه ای که این شورای 

شهر منحل گردید.
اســماعیلی اظهار داشــت: از آنجایی که در آســتانه 
برگزاری دور بعدی انتخابات شــورا های شــهر همزمان با 
انتخابات ریاســت جمهوری هســتیم انتظار ما این است 
که هم کســانی که وارد عرصه انتخابات می شــوند و هم 
نهاد هایی که مرجع بررسی صالحیت ها هستند به ویژه در 
حوزه شــورا های شهر که رسیدگی صالحیت داوطلبین با 
شورای نگهبان نیست بلکه با هیئت نظارت منتخب مجلس 
است، در بررسی صالحیت این افراد دقت الزم صورت گیرد 
و از همه مهم تر اینکه مردم در انتخاب خود دقت کنند که 

بعد از انتخاب آنها شاهد این موارد نباشیم.
وی در پاســخ به سؤالی درخصوص شــکایت ناجا از 
نماینده مجلسی که با ســرباز راهور برخورد داشته است، 
گفت: این پرونده در دادسرای عمومی و انقالب تهران ثبت 
شده و چنانچه تحقیقات ناظر بر آن منجر به جلب دادرسی 

شود، پرونده به دادگاه ارسال می گردد.
رسیدگیبهپرونده۲تنازشهردارانمناطقتهران

دردادسرا
ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درخصوص 
بازداشت شــهرداران برخی مناطق تهران بیان داشت: در 
مورد دو تن از شــهرداران مناطق تهــران، پرونده آنها در 
دادســرای تهران در حال رسیدگی است و هنوز تحقیقات 

ناظر بر آنها تکمیل نشده است.
رئیسیکاندیدایریاستجمهوریمیشود؟

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با گمانه زنی ها 
در مورد احتمال کاندیدا شــدن رئیس  دستگاه قضا برای 

انتخابات ریاســت جمهوری، گفت: انجــام خدمات کامال 
موفقیت آمیــز در قوه قضائیه و تحول در دســتگاه قضا، از 
آغازین روز های مســئولیت آیت اهلل رئیسی در قوه قضائیه 
آغاز شــده و ارتباطی به این ایام و این سفر ها که مقارن با 
ایام انتخابات اســت، ندارد. آیت اهلل رئیسی با برنامه تحول 
و با برنامه جامع مســئولیت قوه قضائیه را قبول کردند و 
روند اقدامات ایشــان از آغاز مسئولیت تا االن، روند کامال 
مشــخص و منطقی و به دور از کار فعالیت های تبلیغاتی 
را طــی می کند و آنچه که انجام می شــود عملکرد واقعی 

قوه قضائیه است.
وی افزود: در ارتباط بــا انتخابات آنچه که من اطالع 
دارم و شــما هم اطالع دارید، ایشــان در دیــداری که با 
دانشجویان داشــتند همین سؤال را دانشجویان پرسیدند 
و آیت اهلل رئیســی در مقام پاســخ اعالم کردند که من به 

جز قوه قضائیه به مسئله و موضوع دیگری فکر نمی کنم.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: ما هم که در خدمت 
ایشــان در قوه قضائیه هســتیم، شــاهدیم که به صورت 
شبانه روزی و با وقت گذاری تمام، همه وقت، توان و انرژی 
خود را مصروف برنامه های قوه قضائیه می کنند و تا امروز 
نه ایشان نظر دیگری داشتند و ما هم رویکرد دیگری را از 

ایشان مشاهده نکردیم.
رسیدگیبهتوهین

علیهمسئوالننیازمندشاکیخصوصیاست
اســماعیلی در ادامه و در پاسخ به سؤالی درخصوص 
ماجرای توهین به رئیس جمهور توسط عده ای در اصفهان 
در مراسم بیست و دوم بهمن، بیان کرد: در موضوعی که در 
اصفهان توسط عده معدودی اتفاق افتاد، حتما مطلع شدید 
که دادستان عمومی و انقالب اصفهان بالفاصله بعد از این 
حادثــه طی نامه ای به اداره کل اطالعات اســتان اصفهان 
اعالم کرد که مقصرین، مسببین و افرادی که در این اقدام 
نقش داشتند را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.
تا آنجایی که چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اجازه دهد 
دادستان راســا پیگیری خواهد کرد؛ اشکالی در قانون به 
وجود آمد و در پایان دوره قبلی مجلس شورای اسالمی که 
با اصالح قانون در قانون موســوم به قانون کاهش مجازات 
حبــس، تغییرات دیگری در این قانون پیش بینی شــد از 
جمله اینکه اهانت به مقامات جز جرایم قابل گذشت است 
و نیازمند شاکی خصوصی است. عالوه بر آنچه که دادستان 
راسا پیگیری می کند چنانچه در این مورد و یا در هر یک 
از موارد مشابه شکایتی داشته باشیم برابر ضوابط و مقررات 
قانونی رســیدگی خواهیم کرد و در این مورد در چارچوب 
 قوانیــن و مقــررات اقداماتــی آغاز شــده و ادامه خواهد 

داشت.
بانکهاحقتعطیلکردنواحدهایتولیدیراندارند

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون سیاست دستگاه قضایی 
برای رسیدگی به پرونده های واحد های تولیدی تملک شده 
از ســوی بانک ها گفت: به طور طبیعی شکایت افراد علیه 
یکدیگر و شکایت بانک ها علیه دریافت کنندگان تسهیالت 
که مبادرت به بازپرداخت نکرده اند، باید رســیدگی شود و 
هیچ تردیدی در رســیدگی به این قبیل پرونده ها و لزوم 
تســویه بدهی ها نداریم، اما آنچه که برای ما اهمیت دارد 
این اســت که این قبیل از رســیدگی ها و پیگیری وصول 
مطالبات معــوق بانک ها به هیچ عنــوان نباید منتهی به 
تعطیلــی واحد های تولیدی و بیکاری کارگران شــود. در 
مواردی که تملــک واحد های تولیدی از ســوی بانک ها 
اجتناب ناپذیر است، بانک ها وظیفه دارند ادامه فعالیت این 
واحد هــای تولیدی را مدیریت کنند و به هیچ عنوان نباید 
با تملک بانک ها، تولید و اشــتغال در واحد های تولیدی و 
صنعتی لطمه و آ سیب ببیند و چنانچه هر کدام از بانک ها 
بعــد از تملک واحد صنعتی، موجبــات تعطیلی آن واحد 
تولیدی و بیکاری کارگران آن را فراهم آورند حتما مدیران 

بانک ها مورد بازخواست قرار خواهند گرفت.


